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 Uchwała Zarządu FTS nr 77/2019 z dn. 30.08.2019* 

 
Zarząd FTS zmienia brzmienie pkt 3.3.8 Przepisów Sędziowskich FTS: 

3.3.8 Turnieje wymienione w punkcie 3.2.5 (turnieje punktowe, turnieje w rywalizacji w 
przygotowawczym sporcie tanecznym oraz turnieje open nie wymienione w punktach 
3.2.1 – 3.2.4.). 

1. a)  Turnieje punktowe w klasach E, D i C sędziuje minimum 5 sędziów, a w klasach B 
i A minimum 7 sędziów. Składy komisji sędziowskich proponuje organizator i 
zatwierdza Zarząd związku wojewódzkiego. 
W składzie komisji sędziowskiej kolejnego turnieju organizowanego przez tego 
samego organizatora może znaleźć się mniej niż 50% (3 na 7, 4 na 9 itd.) sędziów z 
turnieju organizowanego poprzednio (ograniczenie to działa przez 13 miesięcy licząc 
od daty odbycia się poprzedniego turnieju). 

2. b)  W panelu sędziowskim turnieju w ramach sportu przygotowawczego znajdują się 
sędziowie posiadający uprawnienia wojewódzkie (osoby z aktualną licencją 
wojewódzką – posiadający uprawnienia instruktora lub trenera sportu tanecznego 
FTS) lub sędziowie posiadający uprawnienia krajowe (kat. I lub II). W panelu turnieju 
musi znajdować się minimum jeden sędzia posiadający uprawnienia krajowe. O 
całkowitej liczbie sędziów w panelu decydują przepisy rywalizacji w sporcie 
przygotowawczym danego województwa. Liczba sędziów w panelu nie może być 
jednak mniejsza niż 5 sędziów. 

3. c)  W panelu sędziowskim turnieju open znajdują się sędziowie posiadający kategorie 
opisane jak dla turniejów GPP Ekstraklasa zgodnie z zapisem punktów 3.3.5 b), c), 
d). 

4. Nadając mu brzmienie: 
5. 3.3.8 Turnieje wymienione w punkcie 3.2.5 (turnieje punktowe, turnieje w 

rywalizacji w przygotowawczym sporcie tanecznym oraz turnieje open nie 
wymienione w punktach 3.2.1 – 3.2.4.). 

6. a)  Turnieje punktowe w klasach E, D i C sędziuje minimum 5 sędziów, a w klasach B 
i A minimum 7 sędziów. Składy komisji sędziowskich proponuje organizator i 
zatwierdza Zarząd związku wojewódzkiego. 
W składzie komisji sędziowskiej kolejnego turnieju organizowanego przez tego 
samego organizatora może znaleźć się mniej niż 50% (3 na 7, 4 na 9 itd.) sędziów z 
turnieju organizowanego poprzednio (ograniczenie to działa przez 13 miesięcy licząc 
od daty odbycia się poprzedniego turnieju). 

7. b)  W panelu sędziowskim turnieju w ramach sportu przygotowawczego znajdują się 
sędziowie posiadający uprawnienia wojewódzkie (osoby z aktualną licencją 
wojewódzką – posiadający uprawnienia instruktora lub trenera sportu tanecznego 
FTS) lub sędziowie posiadający uprawnienia krajowe (kat. I lub II). W panelu turnieju 
musi znajdować się minimum jeden sędzia posiadający uprawnienia krajowe. O 
całkowitej liczbie sędziów w panelu decydują przepisy rywalizacji w sporcie 
przygotowawczym danego województwa. Liczba sędziów w panelu nie może być 
jednak mniejsza niż 5 sędziów. 

8. c)  W panelu sędziowskim turnieju open znajdują się sędziowie posiadający kategorie 
opisane jak dla turniejów GPP Ekstraklasa zgodnie z zapisem punktów 3.3.5 b), c), 
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d).(wyjątek stanowią turnieje open w kategorii senior, w przypadku których w składzie 
komisji sędziowskiej powinno znajdować się minimum 50% sędziów z I kategorią) 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
Głosowanie: za-10 przeciw-0 wstrzymał się- 0   
 
 
-------------------------------------- 
*Uchwała podjęta podczas zebrania Zarządu FTS w dn. 30.08.2019 w Ciechocinku 


